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JE RAAKT
LETTERLIJK EN
FIGUURLIJK NIET
UITGEGETEN
naam Damien Sawyer
geboortedatum 7 augustus 1976
functie Chefkok bij Hutten
ervaring o.a. Restaurant Simpel
Wrotham Park Resort
Dhoni Mighili Resort

WERELDREIS
“Oorspronkelijk werkte ik in de bouw, maar op een of andere manier

kabeljauw met krab en Singapore chili, een gerecht waar ik bijzonder

zijn koken en eten altijd een groot onderdeel geweest van mijn leven.

van kan genieten. Om tot een goed gerecht te komen is het heel

Bij toeval kwam ik via een vriend terecht in een professionele keuken

belangrijk dat je goede ingrediënten gebruikt. Zoveel mogelijk vers

en daar was ik er al heel vlug achter wat ik de rest van mijn carrière

natuurlijk, maar waar mogelijk ook biologisch. Bij mijn recept voor

wilde doen: koken! Met een brede werkervaring en mijn opleidingen

gestoofde buikspek met garnalenbeignet proef je als het ware dat

op zak, ben ik vanuit Australië via de Malediven en Londen uitein-

een varken een goed leven met gezonde voeding gehad heeft. Het

delijk in Nederland terecht gekomen. Inmiddels werk ik nu ruim drie

maakt écht een verschil.”

jaar met veel plezier bij Hutten Business Catering.”

ZORGEN DAT JE DE BESTE BENT
FUSION

“Het interessante van hoogwaardige business catering vind ik de

“Omdat Azië zo enorm groot is kun je eigenlijk niet spreken van één

prachtige uitdaging om dagelijks aan de verwachting van je gasten

Aziatische keuken. Er zijn zoveel landen en culturen die allemaal weer

te kunnen voldoen en deze zelfs te overtreffen. Een gelukkige gast

hun eigen specifieke kruiden en andere smaakgevers gebruiken.

is volgens mij het mooiste compliment dat je als kok kunt krijgen.

Je raakt letterlijk en figuurlijk niet uitgegeten! Ik vind het mooi om

Mijn team en ik zijn daarom voortdurend gemotiveerd om de hoogst

de Aziatische en Franse keuken te combineren. Door mijn afkomst

mogelijke standaard te bereiken. Mijn eerste mentor leerde me dat je

en ervaring vind je in mijn recepten veel invloeden uit de Asia-Pacific

altijd moet proberen om de beste te zijn in wat je doet. Die gedachte

regio terug. Toch wil ik er in mijn gerechten steeds voor waken dat

inspireert mij nog dagelijks tot het neerzetten van een resultaat, waar

‘fusion’geen‘confusion’wordt, dus werk ik zoveel mogelijk met bekende

mijn gasten van kunnen genieten.”

producten en smaken. Een mooi voorbeeld hiervan in dit boekje is de

5
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Ingrediënten
Tomatenconsommé
• 700 gram rijpe (vlees)tomaten,
• 150 gram sjalotten
• 10 cm prei (witte deel)
• 1 teen knoflook
• 20 gram basilicumblaadjes
• 20 gram muntblaadjes
• 20 gram korianderwortel
• 20 gram kaneelstokje
• 2 stuks steranijs
• 1 chilipeper
• 1 liter groentebouillon
• 3 eetlepels arachideolie
• theedoek om te zeven
Kip anijs dumplings
• 120 gram kippendijen
• ½ losgeklopt eiwit
• 1 theelepel anijspoeder
• ½ eetlepel fijngehakte dragon
• ½ eetlepel sojasaus
• groentebouillon om in te pocheren
Tomatenwonton
• 4 wontonvellen
• 130 gram cherrytomaatjes, geblancheerd,
ontveld en in kwarten gesneden
• 1 geraspte limoenschil
• 3 lente-uien, in dunne ringen gesneden
• 1 losgeklopt eiwit
• zout en witte peper

6
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Tomatenconsommé,
kip anijs dumplings,
tomatenwonton
Bereiding comsommé
Ontvel de tomaten en snijd deze in grove stukken, pel de sjalotten en

zeef om pezen te verwijderen. Meng de dragon, anijspoeder en

snijd deze in schijfjes, snijd de prei in schijfjes, ontdoe de chilipeper

sojasaus erdoor, en spatel de massa dan voorzichtig door het los-

van het zaad, snijd deze in schijfjes en sla de knoflook plat met de

geklopte eiwit. Laat 20 minuten rusten. Schep met 2 theelepels kleine

zijkant van een mes. Verhit de olie in een grote pan op middelhoog

balletjes uit de massa en doe deze voorzichtig in de zachtjes kokende

vuur. Wanneer de olie warm is, voeg dan de tomaten, sjalotten, prei,

bouillon. Pocheer de balletjes ongeveer 25 seconden.

knoflook, kaneel, steranijs en de chilipeper toe. Verwarm ongeveer
10 minuten, zonder te laten verkleuren. Voeg dan de bouillon, de
basilicum- en muntblaadjes toe en houd 40 minuten warm op zeer

Bereiding tomatenwonton

laag vuur, niet laten koken. Plaats een vergiet boven een pan en leg
de theedoek er overheen. Giet de warme consommé in de theedoek

Meng de tomaten, limoenschil en lente-ui in een kom en breng op

en laat deze langzaam doorlopen. Niet door de theedoek wrijven,

smaak met zout en witte peper. Houd wat gesneden lente-ui apart

hiervan wordt de consommé troebel. Als de consommé toch troebel

voor de garnering. Leg een portie in het midden van elk wontonvel

is laat deze dan afkoelen en giet hem dan in een schone pan. Klop

en strijk de zijkanten van de wontonvellen in met het eiwit. Vouw de

twee eiwitten stijf, giet die voorzichtig op de koude consommé en

hoeken naar elkaar toe en druk alle randen goed aan, zodat de wonton

laat deze dan geleidelijk verhitten tot de consommé zachtjes kookt.

volledig afgesloten is. Plaats een bamboe stomer op een grote pan met

Na twintig minuten het drijvende eiwit met een schuimspaan uit de

kokend water en stoom de wontons ongeveer 3 minuten.

pan scheppen en daarna nogmaals zeven door een theedoek. De
consommé dient opnieuw opgewarmd te worden voor het serveren.

Bereiding dumplings

Serveren
Verwarm de consommé tot deze net niet kookt. Leg een wonton op
een diep bord, giet de consommé erover en voeg de gepocheerde

Doe de kip in een keukenmachine en laat deze 30 seconden draaien

dumplings toe. Garneer met verse korianderblaadjes en de lente-

tot een fijne, pasta achtige massa. Passeer de massa door een fijne

uiringen.

7
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Thaise pompoenbouillon
met kokkels,
gamba’s en kreeft
Ingrediënten

Bereiding pompoenbouillon

Pompoenbouillon

Verhit de olie in een grote pan op middelhoog vuur. Voeg de sjalot,

• 1 kilo butternut pompoen (flespompoen),

citroengras, knoflook en laos toe en laat 10 minuten zachtjes zweten

geschild en in grote stukken gesneden

zonder het te laten verkleuren. Voeg dan de pompoen, chilipeper

• ½ chilipeper, ontdaan van zaadjes en in schijfjes gesneden

en korianderwortel toe en laat onder regelmatig doorroeren tien

• 1 teen knoflook, gepeld en fijngesneden

minuten zachtjes garen met de deksel op de pan. Voeg de bouillon

• 200 gram sjalotten, gepeld en in ringen gesneden

en limoenblaadjes toe en laat 45 minuten sudderen. Voeg dan de

• 4 stengels citroengras, alleen het witte deel,

kokosmelk toe en laat weer 45 minuten sudderen. Verwijder de laos

licht gekneusd in een vijzel
• 1 stuk laos van 10 centimeter, gesneden in stukjes
van 2 centimeter (dit is alleen voor de smaak en

en limoenblaadjes en pureer vervolgens met een staafmixer. Breng
op smaak met de vissaus en palmsuiker. Passeer door een zeef om de
bouillon te voltooien.

dient te worden verwijderen voor het blenden/mengen)
• 6 limoenblaadjes
• 5 korianderwortels, grondig gewassen

Serveren

en licht gekneusd in een vijzel
• 50 milliliter vissaus

Verwarm de pompoenbouillon tot het kookpunt. Breng ondertussen

• 40 gram palmsuiker

een pan water aan de kook en plaats daarop een bamboe stoom-

• 500 milliliter kokosmelk

mandje. Stoom hierin de kokkels, gamba’s en kreeft samen gaar.

• 1 liter kippenbouillon

Plaats een kommetje op een bord en giet er wat van de bouillon in.

• 4 eetlepel arachideolie

Dresseer de kokkels, gamba’s en kreeft ernaast. Garneer met wat chili
olie en korianderblaadjes en serveer.

Zeevruchten garnituur
• 8 rauwe gamba’s, schoongemaakt en gehalveerd
• 2 rauwe kreeftstaarten, in medaillons gesneden
• 12 rauwe Kokkels, gewassen en schoongemaakt

9
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Ingrediënten
Ceviche
• sap van 1 citroen
• sap van 1 limoen
• 2 eetlepels vers kokoswater
• 250 gram Mahi Mahi
Gekonﬁjte zwaardvisbuik
• 120 gram zwaardvisbuik
• 5 centimeter citroenschil
• olijfolie, voldoende om
de buik in te konfijten
Grapefruitsalade
• 32 grapefruit partjes
• 4 grote ijsbergsla bladeren
• ½ komkommer
Limoenblad dressing
• 15 mililiter pindaolie
• 25 mililiter kokoswater
• 5 mililiter vissaus
• 5 gram palmsuiker
• 15 mililiter limoensap
• 1 limoenblad

10
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Ceviche van mahi mahi,
gekonfijte zwaardvisbuik,
grapefruitsalade,
limoenblad dressing
Bereiding ceviche

Bereiding limoenblad dressing

Snijd de vis in dunne plakjes, en doe deze samen met alle overige

Snijd het limoenblad zeer fijn. Meng alle ingrediënten totdat de

ingrediënten in een kom. Schud het geheel lichtjes om en laat het 20

palmsuiker volledig is opgelost. Laat minimaal 30 minuten rusten

minuten marineren.

voor gebruik.

Bereiding gekonﬁjte zwaardvisbuik

Serveren

Snijd de buik in gelijke stukken van 5 x 2 centimeter. Verhit de olijf-

Dresseer de komkommerschijfjes op een bord. Bedek dit met de

olie samen met de citroenschil tot 60 °C en laat 15 minuten trekken.

ijsbergsla, grapefruit en wat limoenblad dressing. Leg de mahi mahi erop

Voeg dan de stukken zwaardvisbuik toe en konfijt gedurende 3½

en als laatste de gekonfijte zwaardvisbuik. Garneer met wat chili olie en

minuut. Haal de stukken zwaardvisbuik uit de olie en dep ze droog

kikuna cress.

met keukenpapier. Breng op smaak met wat zeezout.

Bereiding salade
Snijd de ijsbergsla in dunne reepjes en snijd de komkommer in
ongeveer 80 flinterdunne schijfjes. Gebruik hiervoor bij voorkeur een
mandoline. Zet apart.

11
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Ingrediënten
Carpaccio
• 28 verse, rauwe Tiger garnalen, maat 21/22
Dressing
• ½ geraspte limoenschil
• 2 limoenen
• 5 milliliter vissaus
• 5 gram palmsuiker
• 1 korianderwortel
• ½ chilipeper
Garnering
• 1 chilipeper
• ½ komkommer
• 1 tomaat
• 6 basilicumblaadjes

12
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Carpaccio van tiger
garnalen met
komkommer en chili
Bereiding carpaccio

Bereiding garnering

Snijd de garnalen over de lengte doormidden. Leg voor elke portie

Snijd de chilipeper in 12 dunne ringen, snijd de komkommer en

een flink stuk plasticfolie op het aanrecht en bestrijk dit met wat

tomaten in brunoise (fijne blokjes), gebruik van beide 4 eetlepels en

olijfolie. Leg op de ene helft van de folie een portie garnalen in een

snijd de basilicumblaadjes in chiffonade (blaadjes oprollen en dwars

ronde vorm, met de snijkant naar beneden. Zorg dat de garnalen

in dunne reepjes snijden). Meng de ingrediënten door elkaar.

goed tegen elkaar aanliggen. Vouw nu de andere helft van de folie
over de garnalen heen. Sla de garnalen voorzichtig plat met bijvoorbeeld de zijkant van een mes of met een vleeshamer. Werk steeds van

Serveren

binnen naar buiten. Doe dit tot het geheel ongeveer 3 millimeter dik
is en in oppervlakte is verdubbeld. Bewaar in de koelkast (maximaal

Bestrijk een bord lichtjes met olijfolie en leg er een portie carpaccio

2 uur) tot u gaat serveren.

op, met de snijkant naar beneden. Het makkelijkst doet u dit door de
carpaccio in folie met de snijkant omhoog op het aanrecht te leggen,

Bereiding dressing

de bovenste laag folie te verwijderen en dan met een snelle beweging
de carpaccio om te draaien op het bord. Hierna verwijdert u de rest van
de folie. Bestrijk de carpaccio opnieuw met olijfolie, verdeel de garnering

Maak de korianderwortel goed schoon en snijd in zeer fijne stukjes.

gelijkmatig over de carpaccio en top af met de dressing.

Ontdoe de chilipeper van het zaad en snijd fijn. Meng alle ingrediënten door elkaar en laat minimaal 1 uur rusten, zodat alle smaken
vrijkomen.

13
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Ingrediënten
Krokante inktvistentakels
• 4 inktvistentakels,
schoongemaakt een drooggedept
• 50 gram bloem
• 3 eetlepels fijn zeezout
Gegrilde snapper
• 400 gram snapper filet
• 1 eetlepel arachideolie
• zeezout flakes
Preispons
• 1 eetlepel ongezouten boter
• 200 gram prei
• 1 middelgrote ui
• 2 teentjes knoflook
• 450 mililiter volle melk
• 4 gram agar-agar
Maldivische kerrieroom
• 6 theelepels korianderzaad
• 3 theelepels komijnzaad
• 1/8 theelepel fenegriekzaad
• 1 gedroogde chilipeper
• 1 kruidnagel
• 1/8 theelepel kaneel
• 1 kerrieblad
• ½ eetlepel pindaolie
• ½ middelgrote ui
• 500 mililiter kokosmelk
• 15 gram Palmsuiker

14
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Krokante inktvistentakels,
gegrilde snapper, prei spons
en Maldivische kerrieroom
Bereiding inktvistentakels
Verwarm een frituurpan tot 185 °C. Maak de inktvistentakels schoon

een rechthoekige vorm en zet in de koelkast tot gebruik. Verwarm de

en dep droog. Meng de bloem en het zout door elkaar. Haal de

oven voor op 170 °C en verwarm de preispons gedurende 5 minuten,

inktvistentakels door het bloemmengsel, totdat alles goed is bedekt.

voordat u deze serveert.

Schud overtollig bloemmengsel eraf, frituur de inktvisringen 20
seconden en laat uitlekken op keukenpapier.

Bereiding snapper

Bereiding Maldivische kerrieroom
Maak de ui schoon en snijd deze in schijfjes. Rooster het koriander-,
komijn- en fenegriekzaad in een koekenpan onder voortdurend

Snijd de snapper in 4 gelijke porties. Verwarm de olie in een pan op

omschudden, tot ze mooi donkerbruin zijn. Meng de geroosterde zaden

middelhoog vuur. Voeg de snapper met de huid naar beneden in

met de gedroogde chilipeper, kruidnagel, kaneel en kerrieblad en maal

de pan, zodra de olie enigszins begint de roken. Bak de snapper

dit in een vijzel tot fijne poeder. Verhit de olie in een pan en fruit de ui tot

mooi krokant, draai deze dan om en bak nog 30 tot 45 seconden,

deze lichtbruin kleurt. Voeg nu het gevijzelde kruidenmengsel toe en bak

afhankelijk van de grootte. Breng op smaak met wat zeezout flakes en

dit 3 minuten mee. Voeg dan de kokosmelk toe, breng het geheel aan

versgemalen zwarte peper.

de kook en laat 25 minuten zachtjes pruttelen. Pureer het geheel met
een staafmixer en passeer door een fijne zeef. Breng op smaak met de

Bereiding preispons

palmsuiker en zeezout.

Serveren

Snijd de prei en de ui in schijfjes en hak de knoflook grof. Verwarm
de boter in een pan op middelhoog vuur. Bak de prei, ui en knoflook

Giet een flinke schep van de warme kerrieroom op een bord en leg

glazig, zonder te laten verkleuren. Voeg de melk toe en laat 30

een portie van de opgewarmde preispons in het midden. Drapeer

minuten zachtjes pruttelen. Passeer door een fijne zeef. Voeg nu de

de snapper over de preispons top af met de krokante inktvistentakel.

agar-agar toe en laat 5 minuten zachtjes koken. Giet het mengsel in

Garneer met wat minitakjes groene shiso.

15
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Gestoofd buikspek,
crêpe van wang en staart,
garnalenbeignet, tamarillopuree
Ingrediënten
Gestoofd buikspek

Crêpes

Tamarillopuree

• 400 gram buikspek

• 200 mililiter water

• 4 tamarillo’s

• 150 gram varkenswangen

• 4 eieren

• 200 mililiter sinaasappelsap

• 2 varkensoren

• 2 theelepels sesamolie

• 1 eetlepel suiker

• 2 varkensstaart

• 1 eetlepel pindaolie

• 2 theelepels witte azijn

• 80 gram gele kandijsuiker (bingtang)

• 60 gram maismeel

• 2 steranijs

• 60 gram bloem

• 1 kaneelstokje

• 1 eetlepel oestersaus

• 10 centimeter gedroogde sinaasappelschil

• 2 theelepels sesamzaad

• 3 gedroogde shiitake
• 3 liter kippenbouillon

Crêpevulling

• 200 mililiter lichte sojasaus

• Het gehakte vlees van wangetjes en staart

(bijvoorbeeld Kikkoman)
• 100 mililiter donkere sojasaus

(zie ingrediënten buikspek)
• 50 gram komkommer
• 20 gram taugé

Garnalenbeignets

• 20 gram rode ui

• 4 gamba’s

• 20 gram wortel

• 2 theelepels chilipeper

• 1 teen knoflook

• 2 theelepels geraspte sinaasappelschil

• 1 theelepel komijnpoeder

• 4 eetlepels zachte boter (ongezouten)

• 1 eetlepel pindaolie

• 1 geklopt ei
• 50 gram bloem
• 200 gram broodkruim

17
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Bereiding buikspek
Doe alle ingrediënten in een braadpan. Breng aan de kook en stoof
zachtjes gedurende 3 uur. Haal het vlees uit de pan, leg het buik-spek
en de wangetjes op een blad, bedek het met bakpapier en plaats
dit met iets zwaars erop voor 24 uur in de koelkast. Schraap van de
nog warme oren de gelei van het kraakbeen en laat afkoelen. Dit kan
in blokjes gesneden dienen als garnering. Hak het staartvlees grof.
Neem ondertussen 1 liter van het braadvocht, kook dit in tot de
helft en zet apart. Werk het buikspek na het koelen af in een rechte
vorm en hak de wangetjes grof. Houd het gehakte staartvlees en de
wangetjes apart voor de crêpe.

Bereiding garnalenbeignet
Hak de chilipeper en sinaasappelschil fijn. Pel de gamba’s, maak ze
schoon en hak ze grof. Meng de gehakte gamba’s met de chilipeper,
sinaasappelschil en boter en breng op smaak met zout. Schep van
het mengsel 4 quenelles en plaats deze in de vriezer voor 2 uur. Zet
ondertussen 3 kommen klaar met de bloem, geklopt ei en broodkruim. Wentel de licht bevroren quenelles achtereenvolgens door de
bloem, het ei en het broodkruim en herhaal dit 1 keer. Plaats ze terug
in de vriezer tot gebruik. Voor het serveren uit de vriezer nemen en
10 minuten op het aanrecht leggen, daarna frituren op 170 °C, tot ze
gaar zijn van binnen en mooi goudbruin van buiten.

18
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Gestoofd buikspek, crêpe van wang en staart,
garnalenbeignet, tamarillopuree

Bereiding crêpe

Serveren

Klop de eieren, het water, de olie en oestersaus door elkaar. Voeg

Portioneer het buikspek in 4 gelijke delen, bak het rondom bruin en

onder voortdurend kloppen het maïsmeel en de bloem toe, tot u een

houd warm in de oven. Frituur de beignets en laat ze uitlekken op

zacht beslag heeft. Laat het beslag 30 minuten rusten. Neem onder-

keukenpapier. Schep wat van het warme, gereduceerde braadvocht

tussen een goed schoongewassen, plastic (frisdrank)fles en doorboor

op een bord. Vul de crêpe met de vulling, vouw deze dicht en leg op

de dop met een paar kleine gaatjes. Vul nu de fles met het beslag en

het braadvocht. Haal het buikspek uit de oven, snijd in nette, gelijke

draai de dop erop. Verhit een crêpe pan op middelhoog vuur met wat

plakken en leg op de gevouwen crêpe. De beignet kunt u naar keuze

olie en spuit met een kruislingse beweging het beslag gelijkmatig in

op het bord leggen of bovenop het buikspek. Maak het bord af met

de pan, zodat u een crêpe met een ‘vogelnest effect’ creëert. Bak on-

een flinke, uitgestreken schep van de tamarillopuree, garneer met de

geveer 1 minuut, draai voorzichtig om en bak dan nog 20 seconden.

blokjes varkensoor en serveer.

Leg de crêpe op een plat bord. Deze is nu klaar om gevuld te worden.

Bereiding crêpevulling
Snijd de komkommer, ui en wortel in julienne. Hak de knoflook fijn.
Verhit de olie in een wok op middelhoog vuur, tot deze begint te
roken. Voeg dan de knoflook, ui en komijnpoeder toe, roerbak deze
ongeveer 10 seconden en voeg dan de overige ingrediënten toe.
Roerbak het geheel nog ongeveer 30 seconden en zet apart.

Bereiding tamarillopuree
Meng alle ingrediënten in een pan, breng aan de kook en laat 30
minuten zachtjes pruttelen. Indien nodig pureren met een staafmixer.
Passeer door een fijne zeef.
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Ballotine van kip en azukibonen,
coquille, garnalentoast,
zwarte kleefrijst en jus van eend
Ingrediënten
Ballotine van kip en azukibonen

Coquilles

Jus van eend

• 4 kipfilets van ongeveer 140 gram per stuk

• 8 schoongemaakte coquilles

• 2 ½ kilo eendenbotten
• 3 wortels

• 100 gram gedroogde azukibonen
• 400 mililiter kippenbouillon

Garnalentoast

• 4 teentjes knoflook

• 1 eetlepel boter (ongezouten)

• 2 sneden witbrood

• 1 prei

• 80 gram sperziebonen

• 8 grote garnalen

• 1 ui

• 40 gram ui

• 2 eetlepel sesamzaad

• 2 selderijstengels

• 1 teen knoflook

• 1 theelepel sesamolie

• 2 steranijs

• 1 theelepel geraspte gember

• arachideolie om in te bakken

• 4 eetlepels tomatenpuree

• 2/3 eetlepel lichte sojasaus
(bijvoorbeeld Kikkoman)

• 1 stuk gember
• 300 gram tomaten

• 2 sneden witbrood

• 100 mililiter Shoaxing rijstwijn

• 4 norivellen

• 2 liter kippenbouillon

Zwarte kleefrijst
• 300 gram zwarte rijst
• 600 mililiter kippenbouillon
• 1 eetlepel koude boter (ongezouten)
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Bereiding ballotine van
kip en azukibonen
Laat de azukibonen een nacht wellen in water. Kook de snijbonen

strak is en knoop deze dan dicht. Stoom de ballotines 15-20 minuten

gaar en snijd ze fijn. Snijd de ui in brunoise en hak de knoflook fijn.

in een bamboe stoommandje. Laat 10 minuten rusten, voor u de

Snijd het brood in blokjes. Ontdoe de kipfilets van vet en huid. Vlinder

folie verwijdert. Verhit wat arachideolie in een pan op hoog vuur en

de kipfilets: snijd ze horizontaal net niet doormidden en vouw ze

schroei de ballotines rondom mooi bruin. Voeg een flinke klont boter

open. Doe de gewelde bonen in een pan met water, breng aan de

toe voor een mooie glans en haal van het vuur.

kook en laat 20 minuten zachtjes koken. Giet de bonen af, doe ze
opnieuw in de pan en breng opnieuw aan de kook met de kippen
bouillon. Kook tot de bonen zacht en mals zijn. Sauteer de ui,

Bereiding zwarte kleefrijst

gember en knoflook met de boter glazig, zonder te laten verkleuren.
Voeg de bonen toe, haal de pan van het vuur en pureer voorzichtig

Week de rijst 2 uur in koud water en giet deze af. Snijd de boter in

met een vork, zodat u een klonterige structuur behoudt. Breng op

blokjes en leg in de koelkast. Doe de rijst met de kippenbouillon in

smaak met de sojasaus en laat afkoelen. Voeg hierna de sperziebonen

een pan en kook onder voortdurend roeren tot de bouillon geheel

en het brood toe. Meng het geheel en zet apart. Let de kipfilets open-

is verdampt. Roer vervolgens de blokjes boter erdoorheen. Breng op

gevouwen op het aanrecht. Breek of knip een norivellen, zodat ze

smaak met zeezout.

iets kleiner zijn dan de opengevouwen filets en leg ze erop. Leg een
portie van de bonenpuree op elke filet en rol deze zo strak mogelijk
op, zonder dat de puree eruit wordt gedrukt. Rol elke filet apart in
een dubbele laag plasticfolie, draai de uiteinden net zo lang, tot het
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Ballotine van kip en azukibonen,
coquille, garnalentoast,
zwarte kleefrijst en jus van eend
Bereiding coquilles
Verhit een pan op hoog vuur. Dep de coquilles goed droog, doe wat

Blus af met de rijstwijn en laat tot de helft inkoken. Voeg de kippen-

olie in de pan en schroei de coquilles 20 tot 30 seconden per kant.

bouillon, steranijs en gember toe. Laat zachtjes tot de helft inkoken.

Breng op smaak met zeezout.

Passeer door een fijne zeef, plaats terug op het vuur en laat weer tot
de helft inkoken.

Bereiding garnalentoast

Serveren

Maak de sneden witbrood plat in een pastamachine op stand 1.
Rooster de sesamzaadjes, tot ze mooi goudbruin zijn. Doe de garna-

Bak de coquilles en de garnalentoast pas, zodra de ballotine en

len met de sesamolie in een keukenmachine en vermaal tot een

kleefrijst klaar zijn. Voor de opmaak van het bord giet u eerst wat van

zachte pasta. Breng op smaak met zeezout. Smeer het garnalen-

de jus op het bord. Leg hierop een portie kleefrijst. Snijd de ballotine

mengsel over het platte brood en bestrooi met het sesamzaad. Bak in

in drie plakken en leg dakpansgewijs op de rijst. Leg 2 coquilles

ruim arachideolie op hoog vuur eerst de broodzijde goudbruin, draai

op het bord en sprenkel nog wat van de jus over het geheel. Leg de

om en bak de andere kant ongeveer 20 seconden. Even laten uitlek-

garnalentoast bovenop en maak af met wat affillacress.

ken op keukenpapier en diagonaal doorsnijden.

Bereiding jus van eend
Rooster de eendenbotten in een voorverwarmde oven op 175 °C
gedurende 30 minuten, tot deze mooi bruin zijn. Draai de botten
tussentijds om voor een gelijkmatige bruining. Maak ondertussen de
wortel, prei, ui en selderijstengels schoon, snijd deze in stukken en
grill in een grillpan. Sauteer de knoflook in een grote pan op middelhoog vuur. Voeg de botten, wortel, prei, selderij en tomatenpuree toe.
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Ingrediënten
Gestoomde kabeljauw
• 600 gram kabeljauwfilets (4 x 150 gram)
• sesamolie om over de vis te sprenkelen
Krabkoekjes
• 150 gram kingkrab vlees
• 400 gram Desiree aardappels
(of een andere wasachtige aardappel)
• 2 eetlepels tomaat, in fijne blokjes
• 3 eetlepels ui, in fijne blokjes
• 2 theelepels fijngehakte knoflook
• 2 eetlepels fijngesneden munt
• pindaolie en boter om in te bakken
Geroosterde bloemkool
• 240 gram bloemkool
• 1 eetlepel pindaolie
Chilisaus ‘Singapore’
• 1 eetlepel knoflook
• ½ eetlepel gember
• 1 theelepel citroengras
• ¼ middelgrote ui
• 3 eetlepels pindaolie
• ½ chilipeper
• 50 gram tomatenketchup
• 2 eetlepels zoete chilisaus
• ½ eetlepel suiker
• 1 theelepel zout
• 200 mililiter water
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Gestoomde kabeljouw, krabkoekje,
geroosterde bloemkool en
chilisaus ‘Singapore’
Bereiding kabeljauw
Vul een wok voor de helft met water en breng aan de kook. Leg een
vel bakpapier in een bamboe stoommandje en bestrijk dat met een
beetje olie. Leg de vis in het stoommandje en laat afgesloten stomen
gedurende 8-10 minuten. Breng voor het serveren op smaak met
zeezout en besprenkel of bestrijk met een beetje sesamolie.

Bereiding krabkoekjes

Bereiding chilisaus

Schil en kook de aardappels gaar. Sauteer de ui met de knoflook

Doe de knoflook, gember, citroengras, ui en chilipeper in een blender

zonder te laten verkleuren. Laat afkoelen en meng de tomaat, krab-

en vermaal met ongeveer 60 milliliter water tot een zachte pasta. Verhit

vlees en munt erdoor. Pureer de aardappels met een vork en meng er

wat olie in een wok op middelhoog vuur. Bak hierin de pasta tot het

het krabmengsel door. Breng op smaak met zeezout, vorm er ronde

geheel gaat geuren. Voeg nu de tomatenketchup, chilisaus, suiker en

koekjes van en plaats in de koelkast. Voor het serveren goudbruin

zout toe en roer tot alles mooi vermengd is. Breng rustig aan de kook

bakken in een koekenpan met boter en pindaolie, daarna 8 minuten

en laat 5 minuten pruttelen. Passeer door een zeef en zet apart.

laten rusten in een warme oven.

Bereiding bloemkool

Serveren

Vermaal de bloemkool, totdat deze lijkt op grof broodkruim. Verhit

Giet wat van de chilisaus op een bord en leg er een krabkoekje op. Plaats

wat pindaolie in een pan op middelhoog vuur en roerbak daarin de

vervolgens de gestoomde kabeljauw op het krabkoekje en garneer met

bloemkool mooi goudbruin. Laat uitlekken op keukenpapier en breng

wat kort geblancheerde spruitjesblaadjes.

op smaak met zeezout.
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Chocolade- en sinaasappeltaartje,
gefrituurd sesamroomijs, rabarberpuree
& gepocheerde vanillemerengue
Ingrediënten
Taartbodem
• 300 gram bloem

• 3 eidooiers

Rabarberpuree

• 1/8 theelepel zout

• 2 eetlepels honing

• 1 rabarber stengel

• 100 gram boter

• 3 eetlepels zwarte sesampasta

• 200 mililiter water

• 1 theelepel vanille

• 100 gram suiker

(ongezouten, op kamertemperatuur)
• 50 gram suiker

• 200 mililiter room
Gekonﬁjte kumquat

• 1 losgeklopt ei
Kruimelkorst

• 8 kumquats

Taartvulling

• ½ eetlepel zwarte sesamzaadjes

• 500 mililiter water om te stoven

• 300 mililiter room

• ½ eetlepel witte sesamzaadjes

• 100 gram suiker

• 60 gram pure chocolade

• 200 gram paneermeel of fijn broodkuim

• 400 mililiter water om te konfijten

• 1 losgeklopt ei

• 1 kardemompeul

(minimaal 70% cacao)
• 2 losgeklopte eieren

• 50 gram bloem

• 50 gram suiker
• enkele druppels vanille extract

Gepocheerde vanillemerengue

• enkele druppels sinaasappelolie

• 300 mililiter melk

• 3/4 eetlepel fijngehakte sinaasappelschil

• ½ vanillestokje
• 2 eiwitten

Sesam roomijs

• 110 gram fijne kristalsuiker

• 2 eetlepels zwarte sesamzaadjes
• 400 mililiter volle melk
• 70 gram suiker
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Bereiding taartvulling
Verwarm de room, vanille extract, sinaasappelolie en suiker tot 80 °C
en roer tot de suiker geheel is opgelost. Haal van het vuur en laat
enigszins afkoelen, voordat u de chocolade toevoegt. Vermeng tot
alle chocolade is gesmolten. Voeg nu de geklopte eieren toe en giet
het mengsel in de voorgebakken taartvorm. Bak in een voorverwarm-

Bereiding taartbodem
Vermeng de bloem met het zout. Doe de boter in een mengkom en

de oven op 170 °C gedurende 23 minuten.

Bereiding sesamroomijs

klop zacht met een mixer of handmixer. Voeg suiker toe en blijf kloppen tot het mooi licht en luchtig is. Voeg nu geleidelijk het ei toe

Rooster het sesamzaad in een pan met anti aanbak laag op laag vuur

en klop tot dit is opgenomen. Voeg de bloem toe en meng tot een

tot de zaadjes beginnen de springen (zoals popcorn). Haal van het

egale deegbal. Druk de bal plat, vouw deze in plasticfolie en leg 10-15

vuur, laat afkoelen en maal fijn in een vijzel. Breng de melk aan de

minuten in de vriezer. Neem een taartvorm van ongeveer 20 centi-

kook in een kleine pan en haal van het vuur. Klop de eidooiers samen

meter met uitneembare bodem, beboter deze lichtjes en strooi er wat

met de suiker tot een lichtgele massa, voeg er de gemalen sesam-

bloem in. Rol het afgekoelde deeg uit met een deegroller en plaats

zaadjes, honing en zwarte sesampasta aan toe en meng goed. Giet

dit op de taartvorm. Druk goed aan, zodat de bodem en zijkanten

onder voortdurend roeren de melk langzaam bij het mengsel en doe

gelijkmatig bedekt zijn. Het eventueel overtollige deeg kunt u weg-

het daarna terug in de pan. Verhit tot maximaal 80 °C en blijf roeren

snijden. Dek af met plasticfolie en plaats opnieuw 15 minuten in de

tot er een dikke en gladde vla ontstaat. Zorg dat het mengsel niet

vriezer. Verwarm ondertussen de oven voor op 200 °C en plaats een

warmer wordt dan 80 °C, anders stollen de eidooiers. Haal van het

rooster in het midden. Prik met een vork lichtjes een aantal gaatjes in

vuur en laat de pan afkoelen in een grote bak ijskoud water. Voeg de

de taartbodem en vul de vorm met gedroogde witte bonen, zodat

vanille toe. Klop ondertussen de slagroom stijf met een mespuntje

de bodem niet omhoog komt tijdens het bakken. Bak de taartbodem

zout. Spatel het ei-sesam mengsel heel voorzichtig door de slagroom

ongeveer 5 minuten en verlaag dan de oventemperatuur naar 180 °C.

en zet het mengsel weg in de koelkast, tot het ijskoud is. Schep het

Laat dan nog 15 minuten bakken tot de korst lichtbruin kleurt. Haal

afgekoelde mengsel in een ijsmachine* en volg de instructies van de

uit de oven, laat afkoelen en verwijder de bonen.

fabrikant op (meestal zo’n 25 minuten). Schep het ijsmengsel over in
een luchtdichte bak en zet enkele uren in de diepvries.
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Chocolade- en sinaasappeltaartje, gefrituurd sesamroomijs,
rabarberpuree & gepocheerde vanillemerengue
Bereiding gefrituurd sesam roomrijs

Bereiding gekonﬁjte kumquat

Schep met een ijslepel bollen van het ijs en plaats terug in de vriezer.

Smoor de kumquats 45 minuten in 500 milliliter water. Giet het water

Meng de sesamzaadjes en het broodkruim en plaats 3 kommen op

af en voeg dan de suiker, kardemom en het water toe. Breng lang-

het aanrecht met de bloem, het losgeklopte ei en het sesammengsel.

zaam aan de kook en laat ongeveer 1 uur zachtjes sudderen, tot de

Haal de bevroren ijsbollen eerst door de bloem, dan door het ei en

kumquats zeer zacht en bijna doorzichtig zijn. Laat het vocht niet

tenslotte door het sesam mengsel. Herhaal deze procedure eenmaal

karameliseren, maar voeg tussentijds wat water toe indien nodig.

en leg de ijsbollen terug in de vriezer tot gebruik. Verwarm ondertussen een frituurpan op 175 °C. Als u klaar bent om te serveren, frituur
dan de ijsbollen kort tot deze goudkleurig en krokant zijn.

Bereiding vanillemerengue

Serveren
Snijd de taart in partjes. Strijk een flinke schep rabarberpuree op
het bord. Leg er een stuk taart bij en 2 gekonfijte kumquats. Plaats
een gefrituurde ijsbol tegen de taart aan en leg een gepocheerde

Schraap het merg uit het vanillestokje en leg apart. Breng de melk

vanillemerengue op de rabarberpuree.

aan de kook en draai het vuur laag. Klop ondertussen de eiwitten met
de vanille, een mespuntje zout en 70 gram suiker stijf in een schone

* Als u geen ijsmachine heeft, kunt u het mengsel ook direct in een bak

droge kom, tot u mooie pieken kunt vormen. Blijf langzaam klop-

scheppen en in de vriezer zetten. Roer het mengsel dan elk uur 3 tot 4

pen, terwijl u de rest van de suiker toevoegt. Vorm quenelles van het

keer door om de ijskristallen te breken.

ei-mengsel, schep deze lepel voor lepel in de hete melk en pocheer
2 minuten.

Bereiding rabarberpuree
Schil de rabarber en snijd in stukjes. Doe alle ingrediënten in een pan
en breng aan de kook. Laat 30 minuten zachtjes pruttelen en pureer
met de staafmixer.
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Ingrediënten
Bananenloempia’s

Knapperige pistache

Gemberdip

• 8 loempiavellen van ongeveer

• 110 gram basterdsuiker

• 100 mililiter water

• 55 gram pistachenoten

• 100 gram palmsuiker

15 cm x 15 centimeter

• 200 mililiter honing

• 2 overrijpe bananen (hou ouder hoe beter)
• 30 gram palmsuiker

Mango ijs

• 3 eetlepels kaffir limoensap

• 2 zeer fijn vermalen limoenblaadjes

• 3 mango’s

• 1 fijngemalen kaffir limoenblad

• 1 losgeklopt eiwit

• 150 gram suiker

• 50 gram geraspte gember

• 20 gram pistachenoten

• 200 mililiter room

• 8 stelen citroengras

• schil van 1 hele kaffir limoen

• 150 mililiter volle melk

• ½ chilipeper

• sap van een halve kaffir limoen

• versgeperst sap van 1 citroen
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Bananenloempia’s, knapperige
pistache, mango ijs en gemberdip
Bereiding bananenloempia’s

Bereiding mango ijs

Pel en prak de bananen. Meng deze met limoensap en palmsuiker.

Maak de mango schoon en snijd in blokjes. Doe de mango, 60 gram

Zet het mengsel ongeveer 1 uur weg, zodat de suiker kan oplossen

suiker en het citroensap in een blender, pureer tot een gladde tex-

en de smaken zich kunnen vermengen. Rooster ondertussen de pis-

tuur en zet apart. Doe de resterende suiker in een kom samen met de

tachenoten en plet of hak deze grof. Meng de pistachenoten vlak

room en de melk en roer tot de suiker is opgelost. Roer het mango

voor gebruik door het bananenmengsel en doe het geheel in een

mengsel erdoor en zet maximaal 1 uur in de vriezer. Giet het afgekoel-

spuitzak met een groot mondstuk. Spuit hiermee een cilindervorm

de mengsel in een ijsmachine* en volg de instructies van de fabrikant

net onder het midden van elk loempiavel. Vouw de onderkant van

op (meestal zo’n 25 minuten). U kunt het ijs hierna direct gebruiken,

het loempiavel over de bovenkant van de vullingen en rol half op.

maar indien u een wat stevigere textuur wenst, schep het ijsmengsel

Vouw de linker- en rechterkant naar binnen en rol de resterende helft

dan over in een luchtdichte bak en zet enkele uren in de diepvries.

net niet tot het einde op. Strijk wat losgeklopt eiwit langs de rand en
rol dicht. Zorg ervoor dat u de loempia goed afdicht, anders kunnen
de loempia’s openbarsten tijdens het bakken. Frituur de loempia’s

Bereiding gemberdip

4 minuten op 175 °C, tot ze mooi goudbruin zijn.
Hak de citroengras grof, snijd de chilipeper in de lengte doormidden

Bereiding knapperige pistache

en ontdoe van de zaadjes. Doe alle ingrediënten in een pan en breng
zachtjes aan de kook. Laat ongeveer 30 minuten pruttelen tot het
geheel een mooie, kleverige textuur heeft. Haal van het vuur en laat

Plaats een licht ingevet vel bakpapier op een bakplaat. Verwarm de

1 uur rusten. Naar wens kan de saus gepasseerd worden door een

basterdsuiker in een pan op matig vuur zonder te roeren, totdat de

zeef, maar dit is niet nodig.

suiker oplost en vloeistof een diep bruine karamelkleur krijgt. Plet
of hak ondertussen de pistachenoten grof en voeg deze toe aan de
hete karamel. Giet het mengsel uit over het bakpapier en laat geheel

Serveren

afkoelen. Breek de karamel in stukken en doe deze in de blender.
Vermaal tot stukjes met de grootte van grof broodkruim. Deze

Strooi wat van de krokante pistachekruimels op een bord. Plaats een

kunnen, luchtdicht verpakt, ongeveer 2 weken bewaard worden.

klein bakje met de gemberdip in het midden van het bord. Leg aan de
ene kant 2 bananenloempia’s en aan de andere kant 1 bol mango ijs.

* Als u geen ijsmachine heeft, kunt u het mengsel ook direct in een bak
gieten en in de vriezer zetten. Roer het mengsel dan elk uur 3 tot 4 keer door om de ijskristallen te breken.
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VAN HUTTEN

Top Chefs

V
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Je kunt echt genieten van iets dat met liefde en zorg is bereid. Of het nou (opa) Jan
Hutten was met zijn verrukkelijke apfelstrudel in 1929 of (vader) Piet Hutten met zijn
bekende Canadees bereide ham in 1969: alle chefs van Hutten stellen ook heden ten
dage ieder gerecht op een creatieve manier samen. Met respect voor de ingrediënten
en vanuit een eerlijke relatie met leveranciers en producenten.
De Top Chefs van Hutten, allen vanuit hun eigen ervaring en culturele achtergrond
en vaak objectief beoordeeld met sterren en/of culinaire vakprijzen, hebben elk tien
wereldse gerechten samengesteld. Dit met behulp van het beste wat de verschillende
seizoenen aan biologische en streekproducten bieden. Ambachtelijk, puur en eerlijk.
Laat u inspireren door onze liefde voor het vak en geniet, met volle teugen.

DAMIEN SAWYER
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